
 
 

REGULAMIN 
II Biegu im. Asi Kenig w Sławsku 

27 kwietnia 2013 r. 
 
1. Termin:  27 kwietnia 2013 roku (sobota) – godz. 12.00 
2. Dystans: 10 km- bieg główny 
3. Miejsce i trasa: Sławsko – Radosław – Sławsko 



4. Organizatorzy: 
� Szkoła Podstawowa w Sławsku 
� Urząd Gminy Sławno 
� Rada Sołecka w Sławsku 
� Stowarzyszenie,, Moja Wieś” Sławsko 
� Gimnazjum w Sławsku 
� KS ,, Olszewski i Synowie” Sławsko 
� Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie 
� OSP Sławsko 

5. Cel imprezy: 
� uczczenie pamięci naszej uczennicy i koleżanki Joanny Kenig 
� popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy 

sportu i rekreacji 
� przedstawienie walorów rekreacyjnych miejscowości Sławsko, promocja 

regionu Gminy Sławno 
� zwrócenie uwagi na zasady bezpiecznego poruszania się po drogach  

6. Patronat Honorowy 
� Wójt Gminy Sławno 
� Starostwo Powiatowe Sławno 

7. Program Zawodów: 
� Szkoła Podstawowa Sławsko (plac zabaw)- 27 kwietnia 2013 r.- godz. 

10.00- otwarcie imprezy, 
� Biegi dla dzieci i młodzieży (rozegrane zostaną na płaskiej trasie 

asfaltowej):od godz: 10.15 
8. Klasyfikacja i nagrody: 

� W biegach dziecięcych i młodzieżowych klasyfikacja będzie prowadzona 
osobno w kategorii dziewcząt i chłopców 
I miejsce – nagroda rzeczowa 
II miejsce – nagroda rzeczowa 
III miejsce - nagroda rzeczowa 

� W biegu głównym: 
Klasyfikacja kobiet: 
I miejsce – nagroda rzeczowa- puchar 
II miejsce - nagroda rzeczowa- puchar 
III miejsce – nagroda rzeczowa - puchar 
Klasyfikacja mężczyzn: 
I miejsce – nagroda rzeczowa- puchar 
II miejsce - nagroda rzeczowa- puchar 
III miejsce – nagroda rzeczowa- puchar  
Uwaga! 
Nagrody mogą ulec zmianie w miarę pozyskania większej ilości 
sponsorów. 
Każdy uczestnik biegu głównego otrzyma pamiątkowy puchar. 



9. Warunki uczestnictwa: 
� bieg ma charakter otwarty, 
� ukończone 16 lat w biegu głównym, 
� zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu 
� oświadczenie o przestrzeganiu obowiązujących przepisów drogowych, 
� podpisany własnoręcznie formularz zgłoszeniowy 
� w przypadku osób niepełnoletnich przedstawienie pisemnej zgody 

rodziców lub opiekunów na udział w biegu 
10. OPŁATY: 

Nie pobiera się opłaty wpisowej od uczestników!!! 
11. Postanowienia końcowe: 

1) Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do 
koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej. 

2) Uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i 
wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.  

3) Zawodnicy pokonujący dystans biegu w nieprawidłowy sposób zostaną 
zdyskwalifikowani. 

4) Każdy uczestnik zawodów otrzyma ciepły posiłek. 
5) Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać 

się będzie w oznaczonych punktach przyjęć w dniu 27 kwietnia 2013 r. w 
godz. 10.00-11.30 

6) Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
7) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie o 

których poinformują przed rozpoczęciem każdego biegu. 
8) Organizatorzy mogą wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające ładu 

sportowego. 
9) Pobranie numeru sportowego przez zawodnika jest jednoznaczne z 

akceptacją regulaminu zawodów. 
10) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po 

zasięgnięciu opinii sędziego głównego zawodów. 
11) Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy PZLA. 
12) Wszelkie kwestie sporne dotyczące II Biegu im. Asi Kenig rozstrzyga 

Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne. 
13) Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla 

potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na 
wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i 
reklamowych imprezy. 

14) Zawodnicy mają możliwość oddania do przechowalni wartościowych 
rzeczy na czas startu w biegu. Za rzeczy nie oddane do przechowalni 
organizatorzy nie odpowiadają. 


